
 

 

Persmededeling 

 

De voorbije decennia creëerden gsm’s, 

smartphones, slimme meters en andere tech-

nologieën nieuwe mogelijkheden. Ze brach-

ten gemakkelijke communicatie, opportuni-

teiten en een nieuwe industrie. Tegelijk zet 

een ongeremd gebruik van deze technolo-

gieën de gezondheid en de levenskwaliteit van 

mens, plant en dier voortdurend onder druk.  

 

Van bij het begin van de draadloze revolutie 

raakten wetenschappers over de effecten er-

van in twee kampen verdeeld. Enerzijds waar-

schuwen onafhankelijke wetenschappers al-

lerhande voor de negatieve biologische gevol-

gen op de korte en de lange termijn. Ander-

zijds vegen andere wetenschappers, vaak ver-

bonden met de industrie, dergelijke waar-

schuwingen consequent onder de mat. 

 

Reeds eind 

de jaren ’90 

wezen 

grootscha-

lige epide-

miologische 

studies op 

ernstige gezondheidsschade zoals CVS, 

slaapstoornissen, hoofdpijn en depressie bij 

mensen die in de buurt wonen van zendmas-

ten. 

  

Sindsdien is de blootstelling van mens, plant 

en dier exponentieel gestegen. Vandaag vind 

je in België nauwelijks nog een stralingsvrije 

hoek. Ook de waarschuwingen en alarme-

rende studies van onafhankelijke wetenschap-

pers hopen zich steeds sneller op.  
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Toch blijft de overheid aan achterhaalde nor-

men vasthouden en steeds nieuwe technolo-

gieën, zoals 5G, uitrollen. Daarbij verstopt ze 

zich achter het blijvende gebrek aan weten-

schappelijke consensus en de achterhaalde 

adviezen van het ICNIRP. 

 

Die adviezen zijn gebaseerd op een kortston-

dige blootstelling van 6 of 30 minuten en de 

opwarmingseffecten die het teweeg brengt. 

Hoe straling op de lange termijn inwerkt op 

complexe biologische processen van levende 

wezens, dat begrijpen ze bij het ICNIRP niet.  

Ze houden er ook nauwelijks rekening mee.  

 

Zo’n benadering brengt mens, plant en dier 

in gevaar. Daarom dagen wij de verschillende 

overheden van dit land voor de rechter. Voor 

hun nalatigheid in het beschermen van de be-

volking, planten, dieren en het milieu. Voor 

hun jarenlange weigering om de stralingsnor-

men in ons land af te stemmen op het voort-

schrijdend inzicht van gedegen en onafhanke-

lijke wetenschap. 

 

Wij stellen de Vlaamse, Brusselse (en Waalse) 

overheden hierbij in gebreke. Wij vragen aan 

de rechter om deze overheden te verplichten 

de geldende regelgeving bij te stellen naar een 

cumulatieve waarde van 0.6V/m. Dit is de 

grenswaarde die de Raad van Europa in 2011 

heeft aanbevolen en die door onafhankelijke 

experten als veilig wordt beschouwd.  

 

Enkel zo kunnen milieu, mens, plant en dier 

afdoende worden beschermd.  

 

Save Belgium 

Bewuste Burgers 

 

 


